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EDITORIAL
Milí čtenáři,
jsou tu volby vedení Pražského fotbalového svazu a už počtvrté z nich jako předseda pravděpodobně odejde Dušan Svoboda. Muž, který už v roce 2010
slíbil klubům, že začne mimo jiné vydávat hojně poptávaný časopis, a to také učinil.
Vy jste pak díky němu a jeho lidem mohli pročítat více než 100 čísel Pražského fotbalového speciálu, která kompletně můžete najít na oficiálních internetových stránkách svazu. My s kolegy jsme se po celou dobu snažili objektivně mapovat fotbalové dění v hlavním městě, vyhýbat se bulvárním tématům
a celkově zviditelňovat kvalitní produkt v čele s přeborem, který lidé z výkonného výboru nabízejí.
Z mé pozice nezbývá než staronovému šéfovi popřát hodně štěstí a elánu do dalšího období ve funkci. Období, které v době covidové nebude o nic snazší
než ta předchozí. Ba naopak. A přeji také, aby v následujících letech musel přeskakovat co nejméně překážek.
Díky za přízeň, snad bude brzy líp!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SPECIÁL

ROČNÍK XI. – VOLBY 2021 | VYDÁVÁ: Pražský fotbalový svaz (PFS), Široká 56/10, 110 15 Praha 1 | KONTAKT: 733 141 394,
PFSpecial@seznam.cz | VEDOUCÍ REDAKTOR: Lukáš Vrkoč | SPOLUPRACOVNÍCI VYDÁNÍ: Jan Gruber, Pavel Jiřík st., Soňa Charvátová,
Martin Rohr, Radim Trusina | GRAFICKÁ ÚPRAVA, TISK: PRESCO GROUP, a. s., Máchova 21, 120 00 Praha 2 | DISTRIBUCE: GRAND
PRINC MEDIA, a. s. | NÁKLAD: 5 500 ks. | ISSN 1805–2541
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Pavel Jiřík st.

PARTNER MLÁDEŽE:

TÉMA

OD „GOTTOVA“ PŘEKVAPENÍ K CELKOVÉ STABILITĚ
DUŠAN SVOBODA ŘÍDÍ PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OD LEDNA 2010, JEHO VLÁDA BY MĚLA POKRAČOVAT I DALŠÍ ČTYŘI ROKY
Pražský fotbalový svaz čeká 25. Valná hromada, na které se bude volit
vedení na další čtyřletý cyklus. Vše opět směřuje k tomu, že 21. dubna
2021 bude počtvrté v řadě potvrzený v roli předsedy Dušan Svoboda,
který v hlavním městě úřaduje na pozici šéfa více než 11 let.
Je to největší a opakující se otázka
před letošními volbami: najde se někdo, kdo by vyzval na souboj Dušana
Svobodu? Odpověď je potřetí v řadě
stejná – nenajde. V době uzávěrky tohoto časopisu, pár dní před poslední
možností zaslat kandidátku (do 14.
dubna), nikdo takový nebyl. Naposledy tak měl současný vládce fotbalové Prahy protivníka při volbách
v roce 2010 v Jindřichu Rajchlovi. Od
té chvíle byl vždy jednohlasně zvolený.
Při volbách v roce 2017 se dokonce
volilo aklamací, tedy veřejnou volbou.
Jasný důkaz o tom, že Praha necítí
potřebu měnit to, co funguje. Finanční zajištění, roky bez jakýchkoliv skandálů, granty na podporu mládeže, nejvyšší nárůst členské základny
z celé země, spousty projektů jak pro
mládežníky, tak pro trenéry, fungující
webové stránky i více než 100 čísel
časopisu Pražský fotbalový speciál.

SEHRANÝ TÝM
Roky pod Svobodou přinesly Praze
celkovou stabilitu a kontinuální práci.
Od jeho nástupu před více než 11 lety
s ním ve Výkonném výboru PFS spolupracuje bez přestávky pět mužů: Michal Fischer, Tomáš Cigánek (oba jsou
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členy VV PFS už od roku 2002), Jiří
Ulrich, Karel Horčík a Michal Šrámek.
Po prvním volebním období se přidali

i Františka Vitovského, dlouholetého
sportovního ředitele soutěží Pražského fotbalového svazu.
Většina ze současného výkonného
výboru by měla kandidovat znovu,
velké změny se čekat nedají. Není
pro ně ani zásadní důvod. I když na
nějakou výměnu dojít může a Šrámek

metodické (komise mládeže). Na druhou stranu se domníváme, že částečné
,okysličení‘ ve výkonném výboru by nebylo vůbec na škodu. Příchod nových
lidí by přinesl nové myšlenky, nové nápady a projekty, což by mělo PFS zase
posunout dál v jeho podpoře klubů,“ napsal za FC Zličín člen jeho výkonného
výboru Marek Müller.
Dá se čekat, že Praha udrží nastolený
kurz a volby proběhnou hladce, bez
hádek a napjaté atmosféry. Ostatně
ve stejném duchu byly už předešlé dvě
volební valné hromady.

JAK ŠEL ČAS...
Připomeňme si, jak šel čas s Dušanem Svobodou v pozici nejvyššího
muže fotbalu v metropoli.

Leden 2010 – Klíčový

Vypadá to, že Pražský fotbalový svaz bude mít staronové nejvyšší vedení.

ještě Karel Klíma a Václav Sailer,
v posledních čtyřech letech osmičku
doplnil Richard Beneš, který už před
svým zvolením působil v několika komisích PFS. K tomu je nutné připočíst

končí sám. „Současný výkonný výbor
v čele s panem Svobodou hodnotíme
převážně kladně. Udělalo se plno výborné práce, ať už v podpoře klubů,
jak po stránce finanční (granty), tak

moment pro
následující roky a Svobodovu pozici
v rámci Prahy. Valná hromada v budově VŠE na Jižním Městě byla před
začátkem v zákulisí poměrně vyhrocená. Zájem o post, který po 12 letech
opouštěl Václav Chvála, byl velký. Do
voleb šla trojice Dušan Svoboda, Jindřich Rajchl a Petr Voženílek. Posledně
jmenovaný před hlasováním dobrovolně odstoupil, 107 delegátů své
hlasy v tajné volbě rozdělilo následovně: Svoboda 58, Rajchl 49. Velmi
těsný souboj! „Slyšel jsem, že je Praha
rozdělená na dva nesmiřitelné tábory.
Já jsem v pražském fotbale nepůsobil,

TÉMA

ZÁKLADNÍ INFORMACE
25. VALNÁ HROMADA PRAŽSKÉHO
FOTBALOVÉHO SVAZU
Koná se 21. dubna od 16 hodin v Top
Hotelu Praha (Blažimská 1781/4,
Praha 4). K účasti na 25. řádné volební Valné hromadě PFS je nutno mít
splněno několik podmínek, které vyplývají ze stanov, které byly schváleny na
VH PFS dne 10. 2. 2016 a jejich znění
bylo odsouhlaseno VV FA ČR jako statutárním orgánem hlavního spolku dle
ustanovení článku 15 odst. 4 Stanov
Pražského fotbalového svazu: „Zástupcem klubu na Valné hromadě je
člen statutárních orgánů těchto členských klubů nebo jimi písemně zmocněná osoba, která je členem Asociace.

Zmocnění musí být opatřeno úředně
ověřenými podpisy.“ V případě, že
nebude možno z veřejného rejstříku
nebo dodaných listin ověřit oprávněnost účasti zástupce klubu na Valné
hromadě, není možná jeho účast jako
delegáta s právem hlasovat.

NÁVRH PROGRAMU:

1. zahájení
2. volba mandátové komise
3.	předání plaket dr. Václava Jíry za
rok 2019
4. schválení skrutátorů VH
5. volba předsedajícího VH PFS
6. volba pracovního předsednictva
7. schválení programu VH PFS

8. volba volební komise
9. volba návrhové komise
10. schválení jednacího řádu VH PFS
11. schválení volebního řádu VH PFS
12.	zpráva o stavu rozvoje fotbalu
v hl. městě Praze a o činnosti VV
PFS a zpráva o výsledcích hospodaření PFS
13.	zpráva ORK PFS – předložena písemně
14.	informace o Kodexu CCP FAČR
a Kodexu CCP PFS
15.	změna (doplnění) Stanov Pražského
fotbalového svazu – Kodex CCP
16. volba předsedy PFS
17. volba členů VV PFS a ORK PFS
18. zpráva volební komise

19. diskuse
20.	zpráva předsedy návrhové komise
VH PFS
21. schválení usnesení
22. závěr
Všichni delegáti budou informováni
ohledně povinností vyplývajících z protiepidemiologických nařízení vlády ČR,
které bude nutné splnit pro účast na
VH PFS. Pokud by se VH PFS nemohla
uskutečnit ve shora uvedeném termínu
z důvodů vyhlášených omezení v souvislosti s pandemií covid-19, upozorňujeme
kluby, že navržený program jednání je
dále platný. Nový termín jednání by v takovém případě byl oznámen pouze uveřejněním na Úřední desce PFS.

Objeví se mezi hybateli fotbalem v hlavním městě alespoň nějaké nové tváře?

většinu lidí jsem na svých schůzkách
v rámci kampaně viděl poprvé, takže je
mojí výhodou, že nemám žádné předsudky, nejsem účasten žádných půtek a soubojů. Od dnešního dne přestaneme termín dva tábory používat,
Praha bude jednotná,“ říkal Svoboda
před volbou. A po ní už žertoval: „Děkuji všem, připadám si jako Karel Gott,
který si chodí pro Zlatého slavíka a pak
říká, že to nečekal. Já také ne.“
Tehdejší volbu přivítal i odcházející
Chvála. „Jsem rád, že je to Dušan Svoboda. Může Prahu posunout ne o jeden,
ale o několik kroků dál,“ uvedl.

Březen 2013 – Před volbami se po
Praze říkalo, že proti Svobodovi by
mohl kandidovat jen blázen. Nenašel
se žádný vyzyvatel, všech 95 delegátů
volilo Svobodu. „Práce výkonného výboru snese přísná měřítka. Svaz je po
všech stránkách stabilizovaný. Myslím,

že se nemáme za co stydět. Zásadní
věci se podařily. A to je jeden z důvodů,
proč jsem se rozhodl kandidovat znovu.
Nebavilo by mě jít do nějaké funkce jen
proto, abych jim měl. Chtěl bych dotáhnout nějaké další projekty,“ plánoval
Svoboda. „Díky těm třem rokům jsem
pochopil fotbal v celé jeho šíři. Nebude
jednoduché pokračovat, protože na začátku se roste dobře. Před třemi roky
byla atmosféra na valné hromadě velmi
bojovná a třaskavá. Dnes necítím rivalitu a napětí, nedělíme Prahu na pravý
a levý břeh, neřeší se, kdo jde s námi
a kdo proti nám. To je pro Prahu ta
nejdůležitější zpráva.“

Březen 2017 – Opět bez protikandi-

dáta, opět nebylo co řešit. Všech 92
delegátů zvedlo ruku pro Svobodu.
„I když jsem neměl protikandidáta, tak
jsem velice rád, že volba byla jednohlasná. Velice vám děkuji za důvěru,“

prohlásil Svoboda. „Svaz se pod mým
vedením vydal nějakou cestou, která
je možná trochu jiná než v ostatních
krajích. Zásadní je otázka růstu členské základny a zkvalitňování podmínek
a zabezpečení amatérských klubů. Vše
se dá vždycky realizovat rychleji a lépe,
ale v zásadě je to směr a téma, které
snad lidé kolem fotbalu v Praze oceňují.
Udělali jsme několik projektů a mám
pocit, že výsledky nám dávají odpověď,
že dávají smysl.“
Zatímco na začátku svého mandátu nebyl Svoboda veřejnosti vůbec známý, protože z pozice člena
představenstva Sparty mediálně téměř nevystupoval, dnes ve svých 46
letech patří k nejmocnějším mužům
českého fotbalu. Roky je ve vedení
Sparty, je dlouholetým členem Výkonného výboru Fotbalové asociace ČR
a jako šéf řídí FORTUNA:LIGU. Jeho
názory jsou často slyšet. Ač můžete

v kuloárech na jeho adresu občas zaslechnout kritiku, která se dost často
týká čtyř sestupujících týmů z Pražská teplárenská přeboru, má v Praze
extrémně pevnou pozici. Z předchozích let je čitelné jeho zaměření: podpora mládežnických projektů, důraz
na další nárůst členské základny, celková podpora fotbalové infrastruktury
v hlavním městě. V tomto trendu chce
pokračovat.
Ale kluby čekají i něco jiného. Třeba
FC Tempo, které se v posledních letech dává jako vzor za příkladnou
práci s mládeží, přes svého místopředsedu a sekretáře Libora Koubka
vzkazuje: „Zásadním bodem pro nás je,
aby se PFS připojil k očistě fotbalu zejména správnou volbou na Valné hromadě FAČR. Aby nevolil osoby spojené
v minulosti s Romanem Berbrem, ale
podpořil kandidáty, kterým jde o fotbal,
nikoli o vlastní prospěch.“
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ROZHOVOR

PA N D E M I E S N Á M I Z AT Ř E PA L A ,
N A S P O R T N E M Ů Ž E M E R E Z I G N O VAT
OHLÉDNUTÍ, PLÁNY A VIZE DUŠANA SVOBODY PŘED DALŠÍMI VOLBAMI PŘEDSEDY PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU
Dušan Svoboda – předseda Pražského fotbalového svazu. Tohle spojení
trvá už od ledna 2010, a pokud se nestane nic neočekávaného, mělo by
tomu tak být i v dalších čtyřech letech. Jaká byla z pohledu samotného
Svobody jeho dosavadní éra? Co plánuje do budoucnosti? O tom promluvil
před volbami, které jsou naplánované na 21. dubna.
Končí vaše poslední čtyřleté volební období. Jaké bylo?
Oficiálně bylo čtyřleté, ale reálně
bylo pouze tříleté, protože poslední
rok s covidem se asi nedá počítat
jako plnohodnotný – z hlediska výkonnostního a amatérského fotbalu
v podstatě neexistoval.
J
Tak pojďme zhodnotit první tři
roky.
Myslím, že Pražský fotbalový svaz
pokračoval v tom, co považuji za
J

dály, problémy s rozhodčími. A když
už nějaký problém vyvstal, řešil se na
úrovni příslušných komisí. Myslím ale,
že nebylo nic, co by nějak zásadně vybočovalo. Třetí zásadní moment byl,
že se v Praze změnila politická reprezentace, takže se přenastavil dotační
program, který je pro nás velmi důležitý. Je to systémový grant na podporu sportu, povedlo se nám ho udržet, byť došlo ke snížení prostředků.
Z toho radost nemám, protože v kom-

jejich funkcionářům, trenérům, kteří
k tomu přispěli, bez nich by nebylo nic.
Je to hlavně jejich zásluha, že fotbal
v Praze takto funguje.
J
Zůstal bych ještě u grantu od
magistrátu. Jak jste zmínil, jeho
výše se snížila o jednotky milionů
na sumu 45 310 000 Kč. Jak náročné bylo tuhle dotaci vyjednat?
Bylo to samozřejmě ovlivněné situací,
ve které jsme už přes rok. Samotná
jednání bych nechtěl blíže komentovat, jsem rád, že dopadla relativně
dobře pro sport. Budeme o tyto peníze pro kluby žádat i v dalších letech. Fotbal bohužel nemá úplně
dobrou nálepku, ale s kolegy se snažíme v rámci Prahy ukazovat cestu,

infrastruktury v Praze. Jak se
vám dařilo v tomhle směru?
Na úrovni jednotlivých klubů se řada
projektů povedla, zejména díky podpoře municipalit a magistrátu, ale investice do sportovní infrastruktury asi
nikdy nebudou takové, jaké bychom
potřebovali. To je dlouhodobý stav, kdy
je sport podfinancovaný. Fotbal má tu
výhodu, že se hraje venku a nemusí
řešit havarijní stavy hal, bazénů… I na
špatném hřišti se dá fotbal pořád hrát.
Doufám, že pomůže i vznik Národní
sportovní agentury (NSA) a povede se
vytvořit opravdu systémový program,
který bude predikovatelný s nějakým
výhledem do budoucna. Prostě aby každý klub věděl, že když bude aktivní,

Fotbal bohužel nemá úplně dobrou nálepku, ale s kolegy se snažíme
v rámci Prahy ukazovat cestu, směr a nějaký způsob komunikace, že
všechno ve fotbale není špatné.
důležité – dále jsme akcentovali
rozšiřování členské základny, až do
covidového roku se nám dařilo získávat kontinuálně další a další členy
v mládežnické kategorii. To byl jeden
z dlouhodobých úkolů a cílů, které se
nám podařilo naplnit. Také si myslím, že se nám dařilo dobře spravovat
pražský fotbal, vyhýbaly se nám skan-
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binaci s tím, jak nám rostla členská
základna, si myslím, že by měl adekvátně narůstat i tento grant. Je to
ale vždycky otázka dohody a kompromisu. Jsem hlavně rád, že se nám podařilo grant udržet v nějakých mezích.
Tohle byly z mého pohledu tři hlavní
momenty uplynulého období. A tady
bych chtěl hlavně poděkovat klubům,

směr a nějaký způsob komunikace,
že všechno ve fotbale není špatné.
Děláme to tak už mnoho let a myslím, že si dost lidí všimlo, že se nám
hodně věcí podařilo.
J
Vraťme se do roku 2017, kdy
jste po posledních volbách vyřkl
jako jeden z cílů, že byste chtěl
pomoci s vylepšením fotbalové

bude mít členskou základnu, bude
mít určitou sportovní úroveň, tak adekvátně tomu bude moci v nějakém horizontu 10 až 15 let čerpat investiční
dotaci a bude mít pravidelně určitou
částku na běžnou údržbu sportovišť.
Aby se mohlo plánovat a neřešilo se
až ve chvíli, kdy někomu začne padat
něco na hlavu. Na druhou stranu role

ROZHOVOR
municipalit bude nezastupitelná. Je
ovšem jasné, že rozvoj infrastruktury
bude jednou z dílčích věcí a úkolů na
další období. Je to kontinuální činnost,
která v podstatě nikdy neskončí. Problém vidím hlavně v tom, že dřív byl
velký boom ve stavbě hřišť s umělým
povrchem, která stárnou a pomalu
končí jejich životnost. Prostředky na
jejich renovaci už nejsou alokovány
v potřebném objemu. Souvisí to s podfinancováním sportu, o kterém jsem
mluvil před chvílí.
J
Taky jste se chtěl zasadit o vytvoření speciálního dotačního
programu na Magistrátu hlavního města Prahy na podporu
talentované mládeže.
Tento úkol zůstává i do budoucna. Souvisí to s tím, že by v Praze měla taky
vzniknout Regionální fotbalová akademie. Jak víme, v Praze jsou silné klubové akademie Sparty a Slavie, ale to
nestačí. Tyto kluby do svých akademií
„nasávají“ talentované hráče ze širšího
okolí, ale Praha je velká aglomerace
a talentovaných dětí je tady víc.
J
Zároveň jste měl v hlavě myšlenku na vytvoření pražského
centra, které by mohly využívat
kluby, jež se z různých důvodů
dostanou do nesnází s hřištěm.
Sice to nebyl slib, ale jen úvaha,
ovšem tento projekt se nerealizoval. Proč?
Měli jsme vytipovanou lokalitu, kde
jsme něco podobného chtěli udělat,
ale musím přiznat, že je to tak ambiciózní projekt, který je momentálně
nad úrovní, kam jsme schopní dosáhnout. Pořád mám ale tuhle myšlenku v hlavě a souvisí právě s tím,
že by v Praze vznikla zmiňovaná
Regionální akademie. V Praze jsou
z hlediska výchovy mládeže dominantní kluby jako Sparta, Slavia, Bohemians, Dukla, Viktoria Žižkov, celkem se ale o mládež stará zhruba 90
klubů a je zde hodně akcentována
klubová příslušnost. V mimopražských regionech to není tak intenzivní a v rámci akademií jsou menší
kluby schopné daleko víc spolupracovat. Proto by se mi líbilo vytvořit
zázemí, které by menší kluby mohly
sdílet, ale zároveň je třeba říct, že
bez spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy je podobný projekt
nerealizovatelný.
J
Co se týče už zmiňovaného
nárůstu členské základny, tak
to je jediné téma, u kterého
jsem od vás kdy slyšel, že jste
opravdu spokojený. Spíš hledáte
rezervy a možnosti věci posouvat. Členská základna v Praze
od roku 2012 stoupla z 12 255
členů na aktuálních více než 23
tisíc členů. U mládeže do 18 let
byl nárůst dokonce 183 procent.
Kam se tahle čísla ještě dají posouvat?
(směje se) Je pravda, že tohle je věc,
kde spokojený jsem. Ale i tak si myslím, že i v tomhle směru se posouvat
můžeme. Je jasné, že rok 2020 nebude patřit z pohledu nových členů

Pro Dušana Svobodu je 1. místopředseda Michal Fischer dokonalou pravou rukou.

k výjimečně úspěšným, dojde k poklesu, přesto si myslím, že prostor ke
kontinuálnímu růstu v dalších letech
určitě je. Budeme pokračovat v nastaveném trendu a směru, není potřeba
ho měnit.
J
Láká vás nějaké konkrétní
číslo?
Lákalo by mě číslo 30 tisíc, ale bohužel covid to asi o pár let odsunul,
teď si kladu za cíl se vrátit na úroveň
před covidem.

zásluha klubů, protože jako předseda
můžu říkat, co chci, můžu Prahu oblepit billboardy, ale na konci je to jen
o tom, že konkrétní klub, a v něm
konkrétní lidé, musí uspořádat náborovou akci, musejí tam přijít rodiče
s dětmi, musí tam být dobrá atmosféra, trenéři a lidé, kteří rodiče svým
přístupem osloví. Takže je třeba zase
poděkovat těmto konkrétním lidem
v klubech, je to jejich zásluha. A tady
se projevuje další věc.

pod hlavičkou Sparty, kde byli trenéři
ze sparťanské akademie. A tam bylo
přesně vidět, že i když máte trénovat
malé děti, tak k tomu potřebujete erudici a zkušenost, pouze tatínkovské nadšení prostě nestačí. Ty děti byly unavené, většinou tak intenzivní tréninky
do té doby nezažily, ale byly nadšené
a těšily se na každý další den, i na tu
fyzickou únavu. Vzdělanost, um a profesionalita trenérů se ani u těch nejmenších dětí nesmí podceňovat.

Mých 11 let na PFS? Myslím, že se dost věcí povedlo,
zpětně z toho mám dobrý pocit. A musím hlavně
poděkovat všem svým kolegům, bez nich by nebylo nic.
J
Ve fotbale se pohybujete ve
více funkcích. Vyptával se někdo mimo Prahu, jaké je v tomto
směru know-how Pražského
fotbalového svazu a pražských
klubů?
Zatím se mě na to nikdo neptal.
Praha je v trochu jiné pozici – je to
hlavní město, ekonomicky mělo, minimálně před covidem, jiné možnosti.
Myslím, že se tady projevuje edukace
rodičů, že sportování je pro děti
velmi důležité. Je zde velké množství hřišť, která jsou relativně dobře
dostupná, na rozdíl od menších měst,
kde může být problém jak s dostupností, tak i menším akcentem na
sport ze strany rodičů. Nábor nových členů je ale samozřejmě velká

J
Jaká?
S tím, jak roste členská základna, roste
i množství kvalifikovaných trenérů, což
je velmi důležité. Rodiče potřebují mít
jistotu, že ať své děti pošlou na jakoukoliv sportovní aktivitu, tak chtějí vědět, že
se o ně stará někdo, kdo je na to vyškolený, kdo umí děti zaujmout, aby z toho
měly radost, aby se těšily na další trénink, ale taky aby si rodiče byli jistí, že
trénink je vedený správně i z hlediska
dalšího rozvoje dítěte, zkrátka že fyzická zátěž je adekvátní a ne škodlivá.
Když tenhle aspekt bude chybět, děti
sport nebude bavit a nedonutíte je, aby
někam chodily. Je to výsledek toho, že
trenéři vědí, jak mají s dětmi pracovat.
Na Moravě jsem minulý rok zorganizoval kemp pro mladé kluky z regionu

Mluvili jsme o tom, že pandemie covid-19 sebrala fotbalu už
rok. Je podle vás ve fotbalovém
hnutí kvůli tomu hodně negativní nálada?
Trvá to už strašně dlouho a pořád nevíme, kdy to skončí. Kdyby nám někdo před rokem v březnu řekl, že to
bude rok takhle špatné, tak si to člověk ani nedokázal představit. A nakonec ten rok rychle utekl, ale pořád nevidíme konec. Byla první vlna,
druhá vlna, třetí vlna, rozjela se vakcinace, ale pořád nevíme, kdy se zase
bude moct normálně sportovat. Ukázal se bohužel smutný obrázek naší
společnosti: máme tady vážný problém, moc si s ním nevíme rady, tak
první, co zakážeme, je sport, škola,

J
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kulturní život. A nákupní centra necháme běžet. Na sport bude mít tato
pauza devastující účinky. A následně
na celou společnost. Demotivuje to
nejen malé děti, ale taky funkcionáře a trenéry. Absolutně nechápu,
jak jsme tohle mohli dopustit.
J
Co s tím?
Když budu mluvit za sebe, věnuji se
této problematice opravdu intenzivně.
I díky zkušenosti s profesionálním fotbalem, kde se nám povedlo vyjednat
podmínky, za kterých se dá hrát a trénovat, se snažím lidem na úrovních,
kam dosáhnu, vysvětlovat, že je potřeba vrátit děti na hřiště. Dobře, bez
používání šaten, ale aby se sportovalo. Není možné čekat, než se proočkuje polovina populace.
J
Tuhle problematiku řešíte z pozice předsedy Pražského fotbalového svazu jeho jménem?
Tohle řeším z pozice Dušana Svobody, šéfa ligy, člena Výkonného výboru Fotbalové asociace ČR, předsedy Pražského fotbalového svazu…
Nejde o to, z jaké pozice to řeším,
ale o to, aby se zase mohlo sportovat. Na sport prostě nemůžeme rezignovat. Sám mám doma čtyřletého
kluka, taky chci, aby se mohl věnovat nějakým sportovním aktivitám,
tohle není normální. Pan ministr se
nechal slyšet, že děti mohou jít běhat
do lesa, bohužel nechápe, že pokud
třeba dvanáctiletý kluk nemůže pořádně rok hrát tenis, tak už to prostě
nikdy nedožene. Zničili jsme mu jeho
sen, který začal snít třeba v době, kdy
sledoval finále Davis Cupu s Radkem
Štěpánkem. To mě strašně mrzí, že
jsme hodně dětem sebrali jejich sny.
J
Spíš jsem to myslel, jestli to
řešíte jen za Prahu nebo nějak
plošně.
Není možné to řešit jen za Prahu,
covid si nevybírá města, kraje, státy.
Ten problém tady objektivně máme
a musí se řešit. Řeším to primárně
za fotbal. Je to venkovní sport, mohlo
se trénovat ve dvojicích, pak už ani
to ne. Nerozumím tomu, v metru
a autobusu se přece také nejezdí
ve dvou, v nákupních centrech byly
určené metry čtvereční na jednoho
zákazníka, tak proč něco podobného
nemůže být na sportovištích? Kdyby
byla vůle a byla to priorita, tak se to
prostě nastavit dalo, bohužel chybělo
a stále chybí obojí.
J
V čele Pražského fotbalového
svazu jste od ledna 2010. Jak
tuhle éru hodnotíte?
Moje fungování musí hodnotit někdo
jiný. Když se dívám zpátky, je hrozné,
že už je to 11 let, strašně rychle to
letí, to jste mi ani neměl připomínat.
(usměje se) Jsem rád, že jsme za tu
dobu nemuseli řešit žádný zásadní
problém. První volby byly trochu napjaté, kandidoval proti mně Jindra
Rajchl, pak už se situace uklidnila
a jsem rád, že nebylo v Praze nutné
podstupovat nějaké bojůvky, že se
v Praze neřešila fotbalová politika,
kdo proti komu, ale řešil se fotbal.
Práce to byla příjemná, na výkon-
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ném výboru se nikdy neřešilo, že by
se někdo musel přehlasovat, ale rozhodovalo se ve shodě, vždycky jsme
se snažili najít nějakou cestu. Myslím,
že se dost věcí povedlo, zpětně z toho
mám dobrý pocit. A musím hlavně poděkovat všem svým kolegům, bez nich
by nebylo nic.
J
Tenkrát jste říkal, že fotbalová
Praha má velký a nevyužitý potenciál. Že chcete rozvinout oblast marketingu a propagace.
Zadařilo se?
Myslím, že jsme v téhle oblasti Prahu
někam posunuli, že to nebylo jen pro
forma prohlášení. Založili jsme PFS
Marketing, daří se získávat finanční
prostředky, sice ne po milionech, ale
nějaké peníze i v téhle složité době
dokážeme zajistit. Myslím, že ve srovnání s dalšími kraji jsme v tomto

se týkalo právě grantu. A velké debaty byly také ohledně Pražská teplárenská přeboru a počtu sestupujících týmů.
J
Ano, to je téma, které se
v Praze hodně řeší.
Výhrady mi lidé říkali a říkají, třeba
i Tomáš Cigánek, šéf Přední Kopaniny
a člen Výkonného výboru PFS. Nikdo
nemá patent na rozum, vždycky je
tady nějaký záměr, proč určitou věc
děláte, pak se ukáže, jestli ten úsudek
byl správný. Pro nás je nešťastné, že
v kombinaci s pandemií chybí možnost tohle rozhodnutí o sestupu čtyř
týmů smysluplně vyhodnotit. Nemůžeme hrát tři sezony po sobě, abychom viděli, jestli přijde okysličení,
kvůli kterému se tahle novinka zaváděla, nebo se pořád stejné kluby budou vracet zpátky, pak by to smysl

V této době prostě končit nechci.
Věřím, že mohu PFS ještě prospět.
směru celkem úspěšní. Snažíme se
partnerům ukázat, že spojení s fotbalem, a to i na regionální a amatérské úrovni, pro ně může mít smysl.
Na každého člena fotbalového hnutí
jsou navázaní další lidé, z rodiny, kamarádi, takže dosah amatérského
fotbalu v Praze je podle mě kolem
sta tisíc lidí. A to už je číslo, které je
velmi zajímavé.
J
V posledních dvou volebních obdobích jste neměl protikandidáta,
nebudete ho asi mít ani v těchto
volbách. Donesla se k vám někdy
nějaká kritika na vaši práci?
Měl jsem několik diskusí a debat,
které se týkaly grantového programu
– někomu nebylo něco jasné, někdo
měl připomínky, odlišný pohled na
jisté věci. Debat a schůzek, i kritických, jsem za tu dobu měl hodně. Ale
vždycky ty debaty byly věcné, nebyla
tam žádná negativní emoce. S čistým
svědomím můžu říct, že jsme třeba
zmiňovaný grant nenastavovali ve
prospěch někoho, na úkor třeba malých klubů ve prospěch velkých. Určitě
by to někdo nastavil jinak, dal pilíře
tři nebo pět, akcentoval by něco jiného, což je legitimní. Nejvíc debat

nemělo. Na druhou stranu to není věc,
na které bych zásadně lpěl, ale cítím,
že je potřeba, aby proběhly dvě, tři plnohodnotné sezony a pak si všechno
můžeme zanalyzovat. To je teď bohužel nemožné. Zároveň mě zatím žádný
z argumentů nepřesvědčil o tom, že
bych změnil názor a řekl, že bylo tohle
rozhodnutí špatné. Zaznamenal jsem
na to ze strany klubů i pozitivní reakce. Je to věc, která vzbudila nějakou
diskusi, to je v pořádku.
J
Práce pro Pražský fotbalový
svaz vás i po 11 letech ve funkci
stále naplňuje?
Ano, taky mě v tomhle směru trochu
probral covid. Když se mohlo zdát,
že práce došla do stadia jisté rutiny,
přišla pandemie. Z ní se budeme složitě vzpamatovávat. Obávám se, aby
nepřišel dramatický pokles členské
základny napříč celým sportem.
Bude také problém získávat pro
sport finance. Byli jsme zvyklí, že
všechno běží tak nějak samo, na
pohodu, ale tohle s námi zatřepalo.
Mám okamžitý cíl, aby se příslušné
autority na sport, i ten amatérský,
začaly dívat jinýma očima. Za to
budu ze své pozice bojovat. Druhou

věcí je systémové nastavení směrem k Národní sportovní agentuře.
J
Pandemie covid-19 byla jedním z důvodů, proč kandidujete
i počtvrté. Říkal jste, že nechcete
končit v téhle podivné době. Můžete to rozvést?
Potkává se tady několik věcí najednou. Souvisí to i s aférou na FAČR, do
toho vznikla NSA, což může výrazným
způsobem změnit sportovní prostředí.
Mám nějaké myšlenky a nápady, jak
fotbal a sport obecně posouvat dál.
Ve fotbale působím už 16 let, takže
se snad můžu považovat za seniornějšího funkcionáře. Pravda je, že jsem
zhruba před rokem začal přemýšlet,
jestli mám znovu kandidovat na PFS,
protože s tím, jak se posiluje role LFA
(Ligová fotbalová asociace), je moje
expozice v profesionálním fotbale
opravdu intenzivní. Ale v této době
prostě končit nechci a věřím, že mohu
PFS ještě prospět.
J
Zmínil jste, že výkonný výbor
rozhodoval víceméně ve shodě,
bez hádek a politikaření. Jak důležití jsou pro vás lidé ze současného Výkonného výboru PFS?
Nezastírám, že je pro mě důležité,
abych mohl v případě mého zvolení
i nadále spolupracovat s Michalem
Fischerem, což je moje pravá ruka.
Pokud zůstane složení výkonného výboru stejné, budu rád, pokud dojde ke
změnám, a vím o nových tvářích, které
se chtějí zapojit, nemám s tím sebemenší problém. Všichni mě mít rádi
nemusejí, ale když mi kdokoli zavolá,
tak se s ním vždy setkám a snažím
se ho vyslechnout. A pokud mohu, tak
i pomoci.
J
Cítíte tedy v Praze nadále podporu?
Za normálních okolností bych měl za
sebou spousty neformálních schůzek
v hospodách, kde bych chtěl od zástupců klubů slyšet, jestli mám znovu
kandidovat, nebo se na to vykašlat.
Po dvou, třech pivech vám lidé řeknou,
co si opravdu myslí. Teď tuto zpětnou vazbu bohužel nemám, ale z těch
schůzek, které jsem měl alespoň ve
dvou nebo ve třech lidech, jsem získal
pocit, že bych kandidovat měl.
J
Zaslechl jsem, že v případě zvolení budete chtít prosadit větší
zastoupení lidí z Prahy na poli
velkého Výkonného výboru FAČR.
Je to pravda?
Ze svého působení tady mám pocit,
že Praha funguje, že se nám daří fotbal prezentovat tak, jak se prezentovat má, už jsem zmínil, že neřešíme žádné skandály. Praha je hlavní
město, fotbal tady dělají kvalitní lidé,
členská základna není zanedbatelná,
máme zde dva nejslavnější české
kluby, takže mi z toho vychází, že by
se Praha měla přihlásit o větší zodpovědnost na nejvyšší úrovni. Chci, aby
někdo ze zástupců Prahy kandidoval
do velkého výkonného výboru. V minulosti jsme se o to pokoušeli, ale bylo
nám vysvětleno, že to nemá smysl.
Teď je jiná doba, věci se mění. Myslím, že máme co nabídnout.
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HODNOCENÍ A PLÁNY ČLENŮ VV
JAK VIDÍ UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ A S ČÍM (NE)KANDIDUJÍ DO TOHO DALŠÍHO?
Po boku předsedy Dušana Svobody pomáhají řídit PFS už dlouhé roky. A tak členové výkonného výboru dostali otázku, jak ty předešlé hodnotí
a s čím (a pokud vůbec) budou kandidovat do dalšího období.

DUŠAN SVOBODA, předseda
„Myslím, že Pražský fotbalový svaz pokračoval v tom, co považuji za důležité – dále jsme akcentovali rozšiřování členské základny, až do covidového roku se nám dařilo získávat kontinuálně další a další členy v mládežnické kategorii. To byl jeden z dlouhodobých úkolů a cílů, které
se nám podařilo naplnit. Také si myslím, že se nám dařilo dobře spravovat pražský fotbal, vyhýbaly se nám skandály, problémy s rozhodčími.
Třetí zásadní moment byl, že se v Praze změnila politická reprezentace, takže se přenastavil dotační program, který je pro nás velmi důležitý.
Je to systémový grant na podporu sportu, ač nemám radost z toho, že došlo ke snížení prostředků, povedlo se nám ho udržet, za což jsem
rád. Chci dál pokračovat v započaté práci, protože se nám za ty roky v Praze hodně věcí podařilo, a myslím, že si toho i dost lidí všimlo. Teď,
v covidové době, mám okamžitý cíl, aby se příslušné autority na sport, i ten amatérský, začaly dívat jinýma očima. Za to budu ze své pozice
bojovat. Druhou věcí je systémové nastavení směrem k Národní sportovní agentuře. Jednou z dílčích věcí a úkolů na další období bude také
rozvoj infrastruktury. Je to kontinuální činnost, která v podstatě nikdy neskončí.“

MICHAL FISCHER, 1. místopředseda
„I přes těžké období minulého, ale i začátek letošního roku jej hodnotím kladně. Dařilo se nám, a to hlavně díky dobré práci klubů, navyšovat
členskou základnu, kvalitu a odbornost trenérů a vyvarovat se různým „excesům“, které se objevovaly ve fotbalovém hnutí. Doufám, že se brzy
stabilizuje situace v naší zemi a my budeme moci zase dělat to, co nás baví – fotbal! Uvědomuji si, že bude potřeba pomoci klubům v usnadnění
nastartování soutěží a tréninkového procesu. I nadále nás čekají bohužel nelehká jednání s vedením hlavního města Prahy o potřebě větší finanční
podpory sportu nejenom v oblasti činnosti, ale i financování, budování a rekonstrukce sportovní infrastruktury.“

KAREL HORČÍK, 2. místopředseda
„Uplynulé volební období VV PFS hodnotím velice kladně, a to hlavně z důvodu zajištění ekonomické pomoci fotbalovým klubům na rozvoj kopané
formou účelových dotací Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze. Do dalšího volebního období kandiduji
s osobním cílem pomoci všemi dostupnými prostředky při vytváření a udržování co nejdůstojnějšího fotbalového prostředí.“

TOMÁŠ CIGÁNEK, člen
„Na práci současného vedení PFS v čele s Dušanem Svobodou si vážím především zklidnění atmosféry v Praze. Jelikož jsem byl členem i v předchozích letech, vím, že tomu tak vždy nebylo. A klid přinesla práce, která se udělala. Osobně jsem znovu kandidaturu podal, a pokud bude zájem
o mé služby a zkušenosti, rád budu pokračovat. Pokud hlasy nedostanu, nadále zůstanu činný v klubu s podporou pro nové vedení.“

JIŘÍ ULRICH, člen
„K hodnocení uplynulého volebního období lze přistoupit z mnoha úhlů pohledů. Ode mne – jakožto předsedy pražské komise rozhodčích –
logicky každý očekává, že se vyjádřím především k práci na tomto úseku. V prvé řadě bych rád poděkoval členům VV v čele s Dušanem
Svobodou za jejich přístup k této dnes tolik diskutované oblasti fotbalu a hlavně za to, že jsem s nimi mohl v tomto období tak úzce spolupracovat. Vážím si toho! Stejně tak cítím povinnost poděkovat jednotlivým členům KR. Ti svou prací neúnavně podporují činnost všech
pražských rozhodčích a v dlouhodobém horizontu jim v rámci českého fotbalu pomohli získat velmi dobré renomé a rovněž čistý štít, což je
nepominutelné. Komisi rozhodčích v nadcházejícím období čeká náročná, ale obrovsky smysluplná práce – udělat z řad zájemců skutečné
rozhodčí. To nyní cítím jako nejdůležitější úkol, jakmile budou soutěže znovu zahájeny. Věřme, že to bude co nejdříve!“

MICHAL ŠRÁMEK, člen
„Minulé volební období hodnotím, tak jako i v předchozích obdobích, velmi dobře. V každém se VV podařilo mimo jiné dostat mezi pražské
kluby velmi zajímavé finance na různorodou pomoc. Co se týká pražské mládeže, tak v každém období se udělal kus dobré práce, a to samozřejmě i díky kolegům, kteří se vždy objevili v komisi mládeže Prahy. Nutno podotknout, že práce se velmi zpomalily v posledním roce
vinou nutných opatření, která se podepsala nejen na práci ve VV, ale také v KM. Do dalšího volebního období již nechci kandidovat a i touto
formou bych rád poděkoval všem kolegům, se kterými jsem se potkal po všechna volební období, za vynikající spolupráci a kooperaci na
všech věcech, jež jsme museli řešit ve prospěch pražského fotbalu. Věřím, že následující volební období bude již klidnější, a přeji nově zvoleným členům VV hodně klidné a tvůrčí práce ve prospěch českého fotbalu.“

RICHARD BENEŠ, člen
„V uplynulých čtyřech letech se podařilo stabilizovat objem dotačních prostředků, které přicházejí prostřednictvím PFS do klubů, a rovněž se nám
podařilo vyjasnit jejich možné využití a zpřesnit podmínky pro vyúčtování a čerpání. Pracovalo se a podařilo se dokončit pasportizaci sportovních
areálů tak, abychom měli argumenty pro další jednání o přidělování prostředků na investice se zástupci státní správy na úrovni celostátní i pražské.
Narůstá nám členská základna zejména v mládežnických kategoriích, z čehož mám velkou radost a vnímám, kolik každodenní práce lidí v jednotlivých
klubech je za tím. V dalším období, pokud dostanu důvěru, bych rád rozvíjel práci legislativní rady a podílel se na vyjednávání o změnách, které je
třeba provést v předpisech tak, aby pokud možno práci i na té nejnižší úrovni zjednodušovaly a byl na zřeteli hlavní záměr, tedy fotbal jako krásná
hra a ne jako určité politikum… A rozhodně, a to zejména, se těším, že už pomine tato šílená doba a my se opět budeme vídat osobně na hřištích.“

KAREL KLÍMA, člen
„Uplynulé volební období považuji za úspěšné. Výkonný výbor pod vedením předsedy Dušana Svobody pracoval systematicky. Každoročně se podařilo získat dotace od MHMP pro pražské fotbalové kluby. Některým klubům tato dotace již přijde automatická, ale přitom se jedná o podporu,
o které se nám ještě před několika lety ani nesnilo. Sportovně technický úsek je dlouhodobě kvalitně veden zkušeným Františkem Vitovským
a jeho kolektivem. PFS jako organizace vystupuje a pracuje na profesionální úrovni a já věřím, že si tuto úroveň udrží minimálně další volební
období. Tak jako v minulém období i nadále chci hájit zájmy pražských fotbalových klubů od III. třídy po přebor. Jako předsedovi jednoho z pražských klubů jsou mi známy veškeré problémy s vedením a zabezpečením sportovního areálu či jednotlivých mládežnických či dospělých družstev.
Jsem připraven pomoci kterémukoliv pražskému klubu, který se dostane do jakýchkoliv problémů, tak jak jsem to dělal i v předchozím období.“

VÁCLAV SAILER, člen
„Pamatuji všechny předsedy PFS a nyní dvě období pracuji ve VV PFS, mohu tedy po pravdě říci za sebe (a myslím i za drtivou většinu klubů), že Dušan Svoboda je již od svého zvolení předsedou na pravém místě. Vede celý PFS, včetně VV, sekretariátu, komisí, kluby, velmi dobře a úspěšně jak po
sportovní, tak i hlavně ekonomické stránce. Některé kluby – a není jich málo – mají nedostatek mladých fotbalistů a s tím spojené problémy. Řešení
tohoto problému včetně náborů hlavně na školách bylo a doufám i bude prioritou VV. A nově výbor by měl i dále pokračovat pod jeho vedením.“
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PROJEKTY

CH LO UBA P FS
AKCE PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU ORIENTOVANÉ NA MLÁDEŽ JSOU TRADIČNÍ. A HLAVNĚ OBLÍBENÉ
Pražský fotbalový svaz již přes 10 let realizuje vlastní projekty zaměřené
na podporu a rozvoj mládeže na území hlavního města Prahy. Velkou
měrou především ve formě finanční podpory se na projektech podílí
samotné hlavní město Praha a zároveň i Městská část Praha 1, za což
jim patří dík.
Výsledky jsou vidět nejen v rostoucí
členské základně mládeže pražských
fotbalových klubů, která se za posledních 8 let rozrostla o 183 % na
současných 15 537 členů mladších
18 let (celkově k 31. 12. 2020 má
PFS 23 171 členů), ale i v množství
realizovaných projektů, které se
staly již tradiční součástí fotbalového dění v Praze.
Projekty jsou zaměřené jak na zvyšování členské základy a její udržení,
tak i kultivaci prostředí, rozvíjení
vztahu dítě-rodič-trenér, propojování
klubů a v neposlední řadě i vzdělávání trenérů a pedagogů. Nutno dodat, že z důvodu celosvětové pandemie covid-19 se v posledním roce
amatérský fotbalový život téměř
zastavil a s ním i většina projektů.
Škody, které přerušení přineslo a přinese, budeme dlouho sčítat, jedno
je ale jisté, nastavené projekty jsou
připravené udělat maximum pro
návrat maximálního počtu dětí do
sportu a klubům pomoct. Zde vám
přinášíme stručný souhrn těch nejdůležitějších pohledem Jana Grubera, manažera PFS, který se dlouhé
roky staral o jejich chod.
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DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR
Dětský fotbalový pohár je halový
turnaj pro žáky a žákyně 1. a 2. tříd
základních škol v Praze, který v roce
2020 oslavil 10. narozeniny. Letos se

počtu dětí, pro které to může být impulz pro začátek celoživotní vášně či
fotbalové kariéry.

MŮJ PRVNÍ KLUB
Můj první klub je informační projekt,
který zaštiťuje náborovou kampaň
pražských fotbalových klubů a prezentuje kluby a jejich náborovou činnost
v nejlepší možné míře. Stěžejní částí
jsou webové stránky fotbalpraha.cz,

až několik desítek tisíc lidí a kde je
pro všechny připraven atraktivní sportovní program pod vedením zkušených trenérů. Tento projekt bude mít
v pocovidové době velký vliv na oslovení a přilákání nových dětí do klubů.

NEBERTE NÁM NAŠI HRU
Neberte nám naši hru kultivuje fotbalové prostředí a snaží se apelovat
na rodiče a trenéry, aby nevytvářeli
neúměrný tlak na výsledky dětí v nejnižších věkových kategoriích. Ten totiž
vede ke zpomalení rozvoje individuálních dovedností i psychiky dětí, nevytvoření si emoční vazby ke sportu
a v neposlední řadě i k brzkému ukončení sportovní činnosti. Projekt probíhá formou turnajů pro kategorie
U7 ve formátu tři na tři, kde ve volných chvílích probíhají debaty trenérů
mládeže s rodiči. Turnaje lze obnovit
ihned, jakmile to situace dovolí.

TOUR DE CLUB

chystají přípravy na 11. ročník – z důvodu protiepidemiologických opatření
pravděpodobně ve venkovní verzi na
travnatých hřištích. Cílem je zapojit
co nejvíce pražských škol a poskytnout tak zážitek ze hry co největšímu

kde jsou k nalezení karty všech pražských klubů a termíny jejich náborů.
Prezentace probíhá i na velkých rodinných festivalech, jako je Ratolest
Fest, Wannado Festival - Sporťáček či
Kašpárkohraní, které dokážou přilákat

Tour de Club propojuje amatérský
a profesionální fotbal tím, že profesionální pražské fotbalové kluby navštěvují ty menší a připraví jim ukázkový fotbalový trénink pod vedením
svých profi trenérů mládeže za dohledu hráčských osobností z klubu.
Projekt v nedávné době sklidil úspěch,
když přispěl do všeobecné aktivity vytváření partnerských a spřátelených
klubů tak, aby se vytvořila hierarchie

INZERCE

mujprvniklub.cz

malý-střední-profi klub, kde probíhá
sdílení know-how, trenérů i hráčů.
V současnosti se realizuje jen poskrovnu.

ŠKOLNÍ FOTBALOVÉ BESEDY
A ŠKOLA V POHYBU
Školní fotbalové besedy a projekt
Fotbalové asociace Škola v pohybu
se v Praze těší velkému zájmu škol.
Projekt je zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách a nabízí návštěvy
trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat pedagogy novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou
průpravu a organizaci hodin. Zároveň
návštěvy mohou být takovým pomyslným startem ve spolupráci školy
a místních fotbalových klubů například vytvořením školního fotbalového
kroužku nebo personálním zajištěním
odborné trenérské pomoci škole.

MĚSÍC NÁBORŮ
Měsíc náborů je oblíbený projekt,
který nabízí školám možnost navštívit blízký fotbalový klub, kde pro děti
budou připraveny jak fotbalové, tak
všesportovní disciplíny.

VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ
Vzdělávání trenérů neustále pokračuje
dále, přestože se sportovní činnost
zastavila kvůli pandemii. Trenéři se
vzdělávají online přes aplikaci Zoom
a praktická část přípravy se bude realizovat, jakmile to situace dovolí.

GRASSROOTS TRENÉŘI MLÁDEŽE
Již několikátým rokem v Praze operují
tři grassroots trenéři mládeže, jejichž
úkolem je pomáhat klubům například
ukázkami tréninkových jednotek. Na
stránkách fotbalpraha.cz jsou kontaktní údaje a jakýkoliv klub se ně
může obrátit.

FOTBALOVÉ BESEDY
PRAHA MĚSTO FOTBALU
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A N K E TA

HLAS KLUBŮ, HLAS LIDÍ
ANKETA O PRÁCI SOUČASNÉHO VEDENÍ PFS A PRIORITÁCH PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Šanci zhodnotit působení Výkonného výboru Pražského fotbalového
svazu v čele s předsedou Dušanem Svobodou dostali i zástupci
pražských klubů. V odpovědích na dvě anketní otázky se nebáli
poukázat na to, co se jim líbí i nelíbí, a dát tak nově volenému vedení
náměty pro zlepšení.
1. Jak hodnotíte práci současného výkonného výboru pod vedením
Dušana Svobody v uplynulých letech?
2. Co si představujete od nového VV? Jaké by měl mít priority
a jakým směrem by se měl PFS ubírat?

DAVID KOPEC (ČLEN ČAFC)

1. Upřímně – kdybych si teď na webu
PFS nenašel složení VV PFS, ani nevím, kdo v něm je. Nevím, zda je to
dobré či špatné, ze zápisů VV nelze
bohužel často poznat, co se na VV
řeší a jaké jsou závěry jednání. To
je jediná forma komunikace VV jako
celku, co jsem schopný jako řadový
člen zaznamenat. Dále jsou zveřejňovány zápisy KM a KR. PFS se prezentuje několika projekty zaměřenými
zejména na mládež, což je chvályhodné. Určitě je potřeba poděkovat
VV a zejména jeho předsedovi panu
Svobodovi především za to, jakým
způsobem se již několik let daří získávat grant MHMP na činnost klubů
v Praze.
2. Mám osobně několik bodů, které
se mi jeví jako důležité, a myslím si,
že by to mohlo být zajímavé pro většinu klubů. Samozřejmě tím, že člověk
nezná zákulisí, tak těžko zvenku říct,
zda ta témata jsou schůdná prosadit,
ale minimálně bych o nich rád začal
diskusi:
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– legalizace střídavých startů v mládeži
– oddělená registrace dívek v dívčích
a chlapeckých soutěžích
– klubismus – větší prestiž klubů, tedy
změnit smýšlení veřejnosti, že důležitý není pouze hráč jako jednotlivec (to samozřejmě je), ale že důležitý je ten klub, kde hráči hrají. A ve
větší míře podporovat kluby, jejich
infrastrukturu, trenéry, lidi ve vedení
klubů, aby se lidi obecně nebáli dělat sport (tady zejména fotbal), a to
jak trenéři, tak i jako funkcionáři.
A aby za to dostali řádnou odměnu...
– soutěže mládeže podle ročníků a dle
výkonnosti
– p řípravky turnajově (výkonnostní
koše)
–
s pravedlivější rozdělení grantu
MHMP
– zvýšit prestiž rozhodčích
– snížit počet mužských týmů v soutěžích (KP+I. A 14, zbytek 12) a snížit počet sestupujících
Samozřejmě že o všech bodech se
dá dlouze diskutovat a polemizovat,

ale i to je důležité, abychom se nad
těmito tématy alespoň zamysleli,
a pokud najdeme většinovou shodu,
abychom to realizovali v praxi. Důležité bude v následujícím pocovidovém období se rychle zmobilizovat,
aby se nám všem podařilo udržet co
nejvíce hráčů u fotbalu a zároveň přilákat další.

TOMÁŠ BEZPALEC (BŘEZINĚVES)

1. Velmi kladně – rozšířená členská
základna, mnoho úspěšných projektů
rolovaných od FAČR do PFS a mnoho
nových projektů v rámci místního
svazu, které využíváme, a přidal
bych i soutěž Liga gentlemanů, ač
to snad měl být původně nápad ze
severní Moravy. V rámci mládeže
podpora mezi kluby prostřednictvím
GTM – setkávání v klubech, ukázkové
tréninkové jednotky. Prezentace na
webu a povedený časopis Speciál
včetně získávání partnerů. V rámci
mládeže orientace i na neligové výběry – turnaje v přípravkách pro neligové kluby za účasti neligových
trenérů. Oficiální setkávání s kluby
dvakrát do roka s neformálním popovídáním – otevírání sezony ve Štěrboholech a červnové rozlosování soutěží na další sezonu na Letné včetně
zhodnocení ukončeného aktuálního
ročníku. Zlepšení procesu a kvality
trenérských licencí B, C a doškolení.
Podpora sekretariátu PFS při plnění
podmínek vypsaných grantů. Získání
cca 50 milionů po dobu několika let

zpětně z MHMP na sportovní vybavení, nábory, lékařské prohlídky, pronájmy, licence a především na mzdy
trenérů. Je toho vážně dost!
2. Laťka je nastavená vysoko a bude
těžké ji udržet, protože si na to zvykneme a bude to pro nás standard. Nejspíše získání dalších finančních partnerů (silný/zvučný), které stejně jako
Pražská teplárenská více zpopularizují
celé fotbalové odvětví v Praze a podpora z partnerů pak půjde i do nižších
tříd. Možná by byla hezká nějaká celoroční charitativní akce, jako má třeba
basketbal „Každý koš vyhrává“.

OLEG MARTINEC (VYŠEHRAD)

1. Jako klub ji hodnotíme prospěšně.
Prostřednictvím současného vedení
se daří získávat větší finanční prostředky směrem k mládežnickému
fotbalu, což je pro všechny kluby,
které pracují intenzivně s mládeží,
velice potřebné. Také se nám jako
klubu líbí propagace pražského fotbalu přes skvělé webové stránky a tištěný časopis.
2. Věříme, že vedení PFS bude pokračovat v úspěšné činnosti i v dalším
období. A především doufáme, že se
ještě podaří dostat ke klubům větší
finanční podporu ze státních zdrojů.

PETR KOVÁŘ (HOSTIVAŘ)

1. Náš klub je s prací současného výkonného výboru velmi spokojen, oceňujeme zejména vstřícnost při řešení
vzniklých problémů.

A N K E TA
2. Od nového výboru očekáváme pokračování v úspěšné činnosti, v rámci
možností s ohledem na současnou situaci také zvýšení počtu proškolení
a doškolení trenérů.

MIROSLAV HRUŠKA (LIBUŠ)

1. Na práci současného VV oceňujeme především to, že se mu podařilo v pražském fotbale vytvořit stabilní prostředí, které umožňuje klubům
soustředit se na sportovní činnost
a sportovní soutěže. Dále oceňujeme
množství projektů, které se věnují jak
náboru nových hráčů, tak i fotbalové
mládeži celkově.
2. Myslíme, že největší výzvou pro
nový VV bude zvládnutí situace nejen v Praze, ale ve fotbale všeobecně
po ukončení karantény a opětovné
nastartování soutěží. Tato vynucená
přestávka je velice dlouhá a přinese
s sebou určitě problémy, které bude
nutné zvládnout a které si v současnosti nedokážeme ještě úplně představit. Jako jednu z dalších priorit vidíme i nadále pokračovat a věnovat
se práci s mládeží.

MILOSLAV MRŠTÍK (ČECHIE SMÍCHOV)

1. Stávající výkonný výbor a jeho
práci hodnotím řekněme neutrálně.
A to z toho důvodu, že o jeho činnosti
toho není pro nás příliš známo. Přicházíme do kontaktu většinou pouze
v rámci pozvánek na VH či grantové
řízení s velkou Prahou. On je takový
neutrální vztah VV i vůči nám. Jsem
předsedou Čechie Smíchov již řadu let
a nikdy jsem nezaznamenal zájem VV
o dění na Čechii a možnou kooperaci
prakticky o cokoliv. PFS a jeho VV se
bohužel profiluje pouze jako servisní
organizace a není aktivní součástí
fotbalového dění v Praze. Možná s tím
souvisí osoba předsedy. Pan Svoboda
má miliardu funkcí, a jestli se nepletu,
tak ani nežije v Praze a dle toho ta
péče i vypadá. Už ani nemluvím
o vpravdě neutrálním postoji k Berbrovským kauzám FAČR.
2. Nový výkonný výbor by měl být
lídrem fotbalového dění v Praze. Měl
by být skutečně aktivní ke každému
z klubů a obzvláště k těm s velkým
záběrem do mládežnického sportu.
Měl by velmi aktivně komunikovat
s magistrátem, který je naprosto klíčový pro financování fotbalu v Praze.
Není přece možné, aby došlo k zásadnímu poklesu podpory fotbalu
a PFS nehne ani brvou. Svaz by měl
za kluby na magistrátu bojovat a jednat. Proč například kluby musí platit
nájemné Praze i v době covid uzávěr? To jsou přesně témata, která
má PFS zvednout a jít za kluby na
magistrát. Realita je ale taková, že
za sebe každý klub bojuje sólo. Čili
budu rád, když dojde ke změnám, kdy
ve VV budou skutečně lidé činní na
mapě pražského fotbalu. Lidé, kteří
vědí, o čem to budování pražského
fotbalového klubu je. Lidé, kteří vědí,
jaké jsou běžné problémy pražského
klubu. Lidé schopní být v každodenním kontaktu. Lidé, kteří každý víkend

vidíte na utkáních pražských fotbalových soutěží a ne jen ve VIP prostorech Fortuna ligy.

MAREK MULLER (ZLIČÍN)

1. Současný VV v čele s panem Svobodou hodnotíme převážně kladně.
Udělalo se plno výborné práce ať už
v podpoře klubů, jak po stránce finanční (granty), tak metodické (komise mládeže). Na druhou stranu se
domníváme, že částečné ,,okysličení“
ve VV by nebylo vůbec na škodu. Příchod nových lidí by přinesl nové myšlenky, nové nápady a projekty, což by
mělo PFS zase posunout dál v jeho
podpoře klubů.
2. Jeden z bodů, který nás trápí (a myslím že nejen nás), je organizace soutěží přípravek. Nastavení soutěží je
v pořádku, ale nesmyslné pokuty za
nesprávné vyplnění zápisu jsou úplně
mimo realitu. Navíc pokuty, které STK
uděluje, jsou pro kluby v této době
(resp. v době, kdy soutěže běžely) finančně náročné! Zjišťoval jsem situaci v jiných krajích a nikde není systém nastaven takto nesmyslně přísně.
Jinak i nadále je potřeba pracovat na
programech pro rozvoj mládeže v klubech.

názorů, postojů a činů v této oblasti
má být pro představitele PFS standardem a mohla velmi dobře posloužit pro orientaci „voličů“.
2. Nově zvolený VV PFS by měl vyvinout maximální úsilí k podpoře a dosažení zásadních změn ve vedoucích
orgánech FAČR. Produkt, jak jej velmi
často a rádi nazývali a sami vyrobili
funkcionáři FAČR, je v současnosti
tragikomický. Kandidáti by měli v prostředí FAČR prezentovat vždy a slyšitelně názory a zájmy pražského
fotbalu. V Praze jistě může a měl by
navázat, pokračovat a rozvíjet své
kvalitní projekty a oblasti činnosti,
ve kterých dosáhl úspěchů. K zamyšlení ale je myslím i základní filozofie
vztahů kluby – PFS (VV) – FAČR a určitě úprava podmínek přerozdělování
veřejných dotací pro kluby.

být umožněno hrát i ve středních Čechách (např. stanovit max. počet kilometrů od hranic Prahy). Samozřejmě
i zajištění financování nebude jednoduchý úkol nového vedení.

RENÁTA KLÍČOVÁ (HÁJE)

1. Práci výkonného výboru hodnotím
kladně. Velkou roli myslím hraje jeho
předseda. Snaží se získat do fotbalu
peníze, jejich správné využití, je otevřený novým projektům. Celý výbor se
snaží podporovat dobré jméno fotbalu
i přes kauzy, které v českém fotbale
jsou.
2. Určitě je důležité, aby se snažil
získávat peníze do mládežnického
fotbalu a podporoval kluby v jejich
projektech.

TOMÁŠ CIGÁNEK (PŘEDNÍ KOPANINA)

1. Známkou 3 = dobrá. Výborná práce
při mediální prezentaci soutěží (zejména přeboru mužů) – web, časopis
atd. Náborové a další mládežnické
projekty PFS, personální vybavení
pracovníky a spolupracovníky PFS
jsou velmi dobré stejně jako solidní
organizační činnost a řízení soutěží.
Naopak způsob přerozdělování veřejných finančních prostředků mezi pražské kluby je vadný, hodnocení zde je
nedostatečné. Dále má PFS zásadně

1. Současný předseda ve spolupráci
s panem Fischerem zajistil pražskému
fotbalu finanční stabilitu – pravidelná
podpora od Magistrátu hl. m. Prahy,
prostředky od Pražská teplárenská
pro přeborové týmy. A tím, že i „velký
svaz“ ve stejném období elektronizoval celou agendu (IS fotbal), tak se
výrazně snížila administrativní náročnost. Proto já hodnotím jejich činnost
kladně. Co mě zamrzelo, byl nefér přístup při nepostupu Chaber, ale zde se
projevil i velmi podivný přístup ostatních přeborových týmů. Poslední dvě
sezony ukazují, že jsou jiné priority
než to, zda jsem ohrožen větším počtem sestupujících.
2. Nový VV by měl výrazně pomoci
navrátit děti a jejich rodiče ke sportu
a k fotbalu, což nebude vůbec jednoduché. Proto by byla dobrá nějaká
silná propagace ve školách, ukázkové

1. Na práci současného vedení PFS
v čele s Dušanem Svobodou si vážím především zklidnění atmosféry
v Praze. Jelikož jsem byl členem
i v předchozích letech, vím, že tomu
tak vždy nebylo. A klid přinesla práce,
která se udělala. Pro všechny kluby
v Praze se podařilo sehnat zajímavé
finance, mají skvělý informační servis
díky internetovým stránkám s bonusem v magazínu, fungující odborné
komise se zkušenými členy a především řada projektů směrovala na mládež, z čehož pramení rostoucí počet
členů a hráčů. Než přišel covid, bylo
to období hojnosti, které jsme si užili
a bavilo nás to. Chtěl bych za to poděkovat předsedovi, který vytvořil výborné podmínky pro práci, a vzkázat
i veřejně svým kolegům z „výkoňáku“,
že to s nimi bylo moc prima.
2. Pevně věřím, že postupně se zbavíme covidu. Nové vedení bude muset spočítat škody a vrátit fotbal

poskytovat servis a sloužit zájmům
pražských klubů, a to i ve vztahu
k FAČR. Filozofie VV se jeví místy
v některých ohledech jako opačná.
V uplynulém období jsem postrádal
ze strany VV jasné stanovisko, názor
na dění, události a situaci ve fotbalovém hnutí. Věřím, že jasná prezentace

tréninky apod. Dále snížit administrativní pokuty za drobné nedostatky
v zápisech dětí, jelikož i to odrazuje
rodiče-trenéry. Dále při nedostatku
UMT v Praze a při jejich zaplněnosti
se ukazuje, že by Praha neměla trvat
na tom, že se všechny zápasy odehrají
na hřištích na území Prahy, a mělo by

zpět do normálu. Sám jsem zvědav,
jak rychle se to podaří. Tohle nepamatujeme. Kluby budou mít problém
nejen s hráči, trenéry, ale také s financováním. Hodně sponzorů bude
mít jiné starosti než podporovat fotbal. Napnutá bude státní kasa, uvidíme, jak se rozběhne projekt Ná-

RADEK TRHLÍK (STŘEŠOVICE)

EVŽEN POSPÍŠIL (KRÁLOVICE)
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rodní sportovní agentury. Svaz bude
muset vyvinout významné úsilí udržet
si podporu magistrátu. Věřím však ve
zdravý rozum. Fotbal je sportovní fenomén a tím zůstane. Přitahuje největší množství hráčů a zaslouží si
největší podporu. Za to nové vedení
musí bojovat.

KAREL HORČÍK (ŠTĚRBOHOLY)

1. Práci současného VV PFS po vedením Dušana Svobody hodnotíme
z pohledu klubu jako velice úspěšnou,
především si vážíme zajištění finanční
podpory rozvoje mládežnické kopané.
Práce VV PFS v uplynulých letech přispěla k významnému růstu mladých
členů ve fotbalových oddílech.
2. Od nového VV PFS si představujeme pokračování v dosavadní příkladné práci pro fotbalové kluby nejen v řízení fotbalových soutěží, ale
i ve zkvalitňování logistického zázemí
soutěží zejména v podobě rozšíření
řady rozhodčích o nové členy. Prioritou by měla být práce s důrazem na
podporu sportovní výchovy mladých
fotbalistů a fotbalistek. Práce VV PFS
by se měla mimo jiné i nadále ubírat
směrem k co největší podpoře získávání nových fotbalistů a fotbalistek
z řad nejmladších věkových kategorií.
Dále bychom uvítali, kdyby se podařilo
vyjednat buď s magistrátním odborem sportu nebo s NSA plynulé nebo
třeba aspoň částečné financování obnovy fotbalových sportovních ploch
s umělým povrchem nejlépe chronologicky dle jejich stáří.

MILAN LANG (PRAGA)

1. Práci současného VV hodnotíme dobře.

12 VOLBY 2021

2. Že bude pokračovat v současném
trendu. Za priority považujeme podporu mládeže.

SVATOPLUK MALINA
(XAVEROV HORNÍ POČERNICE)
1. Nemáme žádné závažné připomínky, práci VV PFS hodnotíme jako
velmi dobrou.
2. Pokračovat v nastavené práci VV
PFS, pokud možno zlepšení zázemí
pro rozvoj fotbalu. Konkrétně modernizace sportovišť, výstavba nových,
zlepšení materiálového vybavení,
vzdělávání trenérů.

RADEK TREML (UHELNÉ SKLADY)

1. Za náš klub musíme hodnotit
práci současného VV PFS pod vedením Dušana Svobody velmi kladně,
a to hlavně ze tří důvodů. Prvním je
personální a materiální pomoc všem
klubům při náborech nových adeptů
našeho sportu v rámci všech projektů PFS, druhým je finanční podpora mládežnického fotbalu prostřednictvím grantů MHMP, vím, že
to někdy není lehká role, a třetím je
materiální podpora a báječná propagace nejvyšší soutěže mužů Pražská
teplárenská přeboru. Závěrem této
otázky bych chtěl poděkovat za odvedenou práci rovněž pracovnímu
aparátu PFS paní Šebkové, Františkovi Vitovskému a Lubošovi Zákostelskému – někdy to s námi nemají
vůbec jednoduché.
2. Od nově zvoleného VV PFS bych
si přál, aby co nejlépe pokračoval
v nastaveném trendu současného
VV PFS, hlavně co se týká mládežnických projektů, a samozřejmě kraj-

ský fotbal ještě více otevřel široké
veřejnosti. Třeba více medializovat I.
A třídy mužů a nejvyšší soutěže dorostenců (získání titulárního sponzora?). Zkrátka jak říká jedno známé
přísloví – „neusnout na vavřínech
a dále tvrdě pracovat“, a pevně věřím, že tomu tak nastane, i když to
v této době nebude vůbec nic lehkého
ke zrealizování.

LIBOR KOUBEK (TEMPO)

1. Nemáme žádné zásadní výtky, fotbal v Praze funguje dobře.
2. Zásadním bodem pro nás je, aby
se PFS připojil k očistě fotbalu zejména správnou volbou na VH FAČR.
Aby nevolil osoby spojené v minulosti
s Romanem Berbrem, ale podpořil
kandidáty, kterým jde o fotbal, nikoli
o vlastní prospěch.

OTMAR LITERA (KOMISE MLÁDEŽE FAČR)

1. Nemohu hodnotit práci celého VV,
protože jsem nebyl účasten žádného
setkání, ale mohu říct svůj názor na
lidi, se kterými jsem něco řešil, a to
jsou zejména pan předseda Dušan
Svoboda, případně místopředsedové.
Kdykoliv bylo potřeba něco probrat či
sdílet, vždy byli otevření diskusi a našli si čas probrat danou věc. To je za
mě zásadní a pozitivní věc. I když se
pak člověk může názorově rozcházet,
setkání byla otevřená a jasná. Co se
týče celkového vedení PFS včetně
zaměstnanců, vnímám, že PFS vyvíjí
úsilí k pozvednutí fotbalu v Praze jako
celku, tedy směrem k amatérskému
a mládežnickému fotbalu.
2. Jako hlavní prioritu vidím rozvoj
mládežnického fotbalu. To je u mě

na prvním místě. Co vše pro to může
udělat nový VV, je o hledání cest,
které jsou možné, ať už je to další
zajišťování dotací od magistrátu
a od jednotlivých městských částí,
apel na postupné zvyšování infrastruktury, podpora mládežnických
projektů a vzdělávání trenérů. Uvítal
bych, kdyby v rámci nového VV PFS
působili minimálně dva lidé, kteří působí v klubech s velkou mládežnickou
základnou na poli Grassroots úrovně
či SpSM (Háje, Braník, Střešovice,
Tempo, Podolí, Aritma a další). To mi
dlouhodobě chybí, ale možná je to
o nechtění lidí věnovat fotbalu další
čas např. na úkor rodiny, čemuž rozumím. Už tak ve svých klubech dělají
mnoho práce a pozvedají tak fotbal
jako celek. Napadá mě jich více, kteří
by mi do VV pasovali. Pokud by se
jeden či dva takoví lidé našli, uvítal
bych, kdyby byli zvoleni do VV a byli
by nejen prodlouženou rukou komise
mládeže či GTM. V kombinaci s lidmi
ze stávajícího vedení, kteří zajišťují
rozvoj fotbalu v Praze, by se mi to
moc líbilo.

MOJMÍR PAVLÍČEK (VRŠOVICE)

1. Oceňujeme podporu, která je klubu
poskytována (dotace od MHMP). Určitě dobrým krokem bylo streamování
zápasů z přeboru.
2. Určitě řešit situaci s rozhodčími. Současný stav je z našeho pohledu velmi
problematický. Dále se zamyslet nad
strukturou soutěží mládeže = posílit jejich vyrovnanost (především u soutěží
přípravek), např. pro jarní část spojit
horní poloviny tabulek do jedné skupiny
a stejně tak spodní poloviny.
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